Všeobecné obchodní podmínky
obchodní společnosti
Kroneisl-Stahl spol. s r.o.
IČ 648 33 844
se sídlem Na Vyhlídce 1030/53, 36001 Karlovy Vary
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni
oddíl C, vložka 7545

I.
Úvodní ustanovení
1.1.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „VOP“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění, smluvní vztahy mezi
společností Kroneisl-Stahl spol. s r.o. (dále též jen „Prodávající“) a jinými subjekty při výkonu
podnikatelské činnosti společnosti Kroneisl-Stahl spol. s.r.o., zejména kupní smlouvy, je-li jejich
obsahem plnění společnosti Kroneisl-Stahl spol. s r.o. pro tento subjekt a/nebo došlo k odkazu
na VOP ve smlouvě uzavřené mezi společností Kroneisl-Stahl spol. s r.o. a tímto subjektem
(dále též jen „Kupující“).
1.2. Nebude-li ve smlouvě uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím stanoveno jinak, platí pro
sjednané smluvní vztahy VOP. Odchylná ujednání ve smlouvě mají tedy před zněním VOP
přednost. Uzavřením smlouvy odkazující na VOP Prodávající i Kupující považují VOP za
nedílnou součást smlouvy, ať již je smlouva uzavřena písemnou, ústní či elektronickou formou,
resp. přijetím objednávky a jejím potvrzením. Je-li uzavíraným typem smlouvy rámcová smlouva
upravující podmínky pro dílčí smlouvy uzavírané na jejím základě, jsou rovněž tyto VOP
nedílnou součástí takovéto smlouvy, jakož i jednotlivých dílčích smluv na jejím základě
uzavíraných, nebylo-li ujednáno výslovně jinak.
1.3. Prodávající je oprávněn kdykoli změnit znění těchto VOP. Kupující je vázán zněním VOP, které
jsou platné a účinné v okamžiku, kdy Prodávajícímu odeslal svou objednávku. Změna VOP
nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách Prodávajícího https://kroneisl-stahl.com/, není-li ve VOP uvedeno pozdější datum nabytí účinnosti.
II.
Vznik dílčí kupní smlouvy

2.1.

2.2.

2.3.

Dílčí kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká přijetím a potvrzením závazné
objednávky Kupujícího Prodávajícím, a to zpravidla formou emailu, výjimečně (zejména
v případech dlouhodobé spolupráce) též telefonicky, nebo uzavřením písemné smlouvy mezi
Prodávajícím a Kupujícím. Objednávku lze stornovat pouze písemnou formou, a to pouze do
okamžiku potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího vůči Kupujícímu, maximálně však do
dvou pracovních dnů ode dne doručení objednávky Prodávajícímu. Emailové adresy, na které
lze zasílat objednávky, a jejichž prostřednictvím jsou objednávky Prodávajícím potvrzovány,
jsou uvedeny na webových stránkách Prodávajícího – https://kroneisl-stahl.com/team/
Nastane-li potřeba změny objednávky Kupujícího z technických, cenových či jiných podobných
důvodů na straně Prodávajícího, nebo vznikne-li potřeba upřesnění požadavků Kupujícího,
vyžádá Prodávající upřesnění, resp. odsouhlasení změny, objednávky s tím, že dojde-li
k doručení potvrzení změny objednávky nebo jejího upřesnění Kupujícím Prodávajícímu
emailem, je tímto smlouva uzavřena.
Na základě takto uzavřených smluv Prodávající odevzdá věc, která je předmětem koupě, a
umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí
Prodávajícímu sjednanou kupní cenu, to vše za podmínek stanovených smlouvou a/nebo
těmito VOP.

III.

Cena a platební podmínky
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Kupní cena zboží je stanovena platnou cenovou nabídkou Prodávajícího nebo dohodou
Prodávajícího a Kupujícího. Kupní cena je vždy uvedena v potvrzení objednávky
Prodávajícím. Kupující si je vědom skutečnosti, že Prodávající je plátcem daně z přidané
hodnoty, z čehož vyplývá, že v případě, kdy je tak stanoveno obecně závaznými právními
předpisy, je kupní cena navýšena o DPH.
Není-li výslovně sjednáno jinak, náklady spojené s přepravou zboží Kupujícímu jsou zahrnuty
v kupní ceně zboží.
Kupující zaplatí kupní cenu na základě řádného daňového dokladu (faktury) vystaveného
Prodávajícím, a to ve lhůtě splatnosti sjednané v dílčí kupní smlouvě. Bylo-li to sjednáno, je
Prodávající oprávněn vystavit zálohovou fakturu a požadovat úhradu kupní ceny zboží
předem. Není-li v dílčí smlouvě uvedeno jinak, má se za to, že úhrada kupní ceny formou
zálohy byla dohodnuta, přičemž zálohová faktura může být Prodávajícím vystavena až do
výše 100% sjednané kupní ceny (včetně DPH, je-li to stanoveno právními předpisy). Nebyla-li
v potvrzení objednávky uvedena Prodávajícím odlišná lhůta splatnosti zálohové
faktury/řádného daňového dokladu, má se za to, že lhůta splatnosti činí 30 dnů ode dne
vystavení zálohové faktury/řádného daňového dokladu.
Do přijetí zálohy od Kupujícího dle čl. 3.3. VOP není Prodávající povinen dodat Kupujícímu
zboží.
Prodávající je povinen dodat zboží Kupujícímu pouze v případě, že Kupující nemá vůči
Prodávajícímu žádné neuhrazené závazky po splatnosti. Prodávající je tedy oprávněn
upozornit Kupujícího, že mu pozastavuje veškeré dodávky zboží až do úplného uhrazení
veškerých splatných závazků Kupujícího vůči Prodávajícímu včetně příslušenství.
Bylo-li sjednáno zajištění závazku Kupujícího uhradit Prodávajícímu kupní cenu, není
Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží do okamžiku doložení sjednaného zajištění
závazku Kupujícím.
Budou-li naplněny podmínky dle čl. 3.5. a/nebo čl. 3.6. VOP, a Prodávající nedodá Kupujícímu
zboží, neocitá se Prodávající v prodlení a Kupujícímu tak nevzniká nárok na náhradu škody,
nárok na jakékoli sankce vůči Prodávajícímu ani právo Kupujícího na odstoupení od smlouvy.
Kupující není oprávněn zadržovat kupní cenu či jakoukoli její část, ani zboží, ohledně kterého
uplatnil vůči Prodávajícímu nárok z odpovědnosti za vady. Kupující není oprávněn
jednostranně započíst jakýkoli svůj nárok vůči Prodávajícímu oproti jakémukoli nároku
Prodávajícího vůči Kupujícímu, a to včetně nároků z odpovědnosti za vady. Došlo-li po
přechodu nebezpečí škody na Kupujícího ke ztrátě, odcizení nebo poškození zboží, či jiné
podobné události, nezbavuje to Kupujícího povinnosti uhradit Prodávajícímu kupní cenu zboží
v plné výši.
IV.
Dodání zboží, nebezpečí škody na zboží, výhrada vlastnického práva

4.1.

4.2.

Prodávající je oprávněn přizpůsobit množství dodávaného zboží s přihlédnutím k jeho povaze
a formě, v jaké je vyráběno. Odchylka však nesmí bez souhlasu Kupujícího přesáhnout +/10% množství sjednaného ve smlouvě u objednávky převyšující 100tun zboží, resp. +/- 20% u
objednávky v objemu nižším nebo rovnajícím se 100 tunám zboží. Přesáhne-li odchylka tuto
toleranci v množství dodaného zboží, je smlouva uzavřena i na toto přebytečné množství
dodaného zboží, ledaže Kupující toto množství ihned při převzetí zboží odmítl.
Není-li výslovně písemně dohodnuto jinak, jakost, vlastnosti a provedení zboží jsou stanoveny
příslušnou normou EU, kterou Prodávající uvádí v potvrzení objednávky dle čl. II. VOP.
Neexistuje-li pro určité zboží norma, jakost a kvalita je sjednána ve smlouvě individuálně nebo
je zboží dodáno v jakosti a kvalitě obvyklé.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Nesjednají-li smluvní strany výslovně termín dodání zboží, je Prodávající povinen dodat zboží
Kupujícímu zboží v přiměřené lhůtě vzhledem k výrobním a logistickým možnostem
dodavatelů Prodávajícího („výrobce“), jakož i logistickým možnostem Prodávajícího. Kupující
si je vědom skutečnosti, že není v možnostech a schopnostech Prodávajícího ovlivnit termín
dodání zboží od výrobce, nejedná-li se o zboží, které má Prodávající skladem. Dojde-li
k prodlení Prodávajícího s dodáním zboží v důsledku nedodržení lhůty výroby zboží
výrobcem, Kupující není oprávněn ukončit smlouvu ani uplatňovat vůči Prodávajícímu jakékoli
sankce či nárok na náhradu vzniklé škody. Těchto práv se Kupující výslovně vzdává. Toto
nebrání Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu vzniklé škody přímo vůči výrobci. Termín
dodání zboží se vždy prodlužuje o dobu prodlení Kupujícího se zaplacením zálohy zboží či se
zaplacením jakéhokoli závazku Kupujícího vůči Prodávajícímu po splatnosti, jakož i o dobu
prodlení výrobce s výrobou zboží pro Prodávajícího na základě objednávky Kupujícího.
Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, je Prodávající povinen zboží odeslat Kupujícímu na
adresu jeho sídla. Doprava zboží se uskutečňuje přepravcem za podmínek sjednaných
Prodávajícím. Náklady spojené s přepravou zboží nese v plné výši Prodávající, není-li
výslovně sjednáno jinak.
Prodávající splní svou povinnost odevzdat zboží Kupujícímu tím, že předá zboží prvnímu
dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy
vůči dopravci. Tímto není dotčen čl. 3.2. VOP a skutečnost, že případné spory s dopravcem,
vč. nároků na náhradu vzniklé škody, řeší namísto Kupujícího Prodávající, není-li výslovně
sjednáno jinak. Podmínkou řešení sporů s dopravcem Prodávajícím namísto Kupujícího,
včetně nároků na náhradu vzniklé škody, je však dodržení veškerých povinností Kupujícího
stanovených těmito VOP, zejména povinností dle čl. 4.6., 4.8., 4.9., 5.2., 5.4. – 5.8. VOP.
Kupující je povinen zboží převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby a potvrdit
převzetí zboží na dodacím listu, jakož i na dalších dokladech dle požadavku dopravce.
Kupující je povinen na dodacím listu uvést čitelně jméno a příjmení osoby, která zboží
převzala, vč. uvedení funkce nebo zaměstnanecké pozice u Kupujícího, včetně podpisu, a
otisknout razítko Kupujícího. Bylo-li to dohodnuto, je Kupující povinen před
převzetím/předáním zboží předložit přepravci sjednané doklady.
V případě marného pokusu o dodání zboží je Kupující povinen uhradit veškeré náklady
dopravci a/nebo Prodávajícímu v souvislosti s nepřevzetím zboží či nesplněním podmínek pro
jeho předání dopravcem. Kupující je dále povinen uhradit Prodávajícímu poplatek za uložení
zboží – skladné. Výše skladného činí 0,065% z kupní ceny zboží včetně DPH za každý den
prodlení s odebráním zboží v původně dohodnutém termínu a počítá se od prvního dne
následujícího po nepřevzetí zboží v původně dohodnutém termínu.
Kupující je oprávněn a zároveň povinen při převzetí zboží zkontrolovat množství, jakost a
rozměr zboží. Zjistí-li rozdíly v množství, jakosti a/nebo rozměru zboží nebo jakékoli jiné
zjevné vady, je povinen toto uvést v dodacím listu a veškerých dalších dokladech potvrzujících
dodání zboží. Převezme-li Kupující zboží bez řádné kontroly, zbavuje se tím práva na
uplatnění práv z odpovědnosti za zjevné vady zboží a vady v množství dodaného zboží,
v souladu s čl. 5.1. - 5.3.VOP.
Kupující se stává vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením jeho kupní ceny. Nebezpečí
škody na zboží přechází však na Kupujícího již předáním zboží prvnímu dopravci pro přepravu
do sídla Kupujícího, nebo do jiného sjednaného místa určení. Toto však nemá vliv na ujednání
v druhé větě čl. 4.5. VOP. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na
Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu zboží. Kupující je povinen do
zaplacení kupní ceny zboží o zboží pečovat, chránit je před poškozením, odcizením, jakož i
vyvinout maximální možné úsilí směřující k zachování jeho kvality a stavu v době přechodu
nebezpečí škody na Kupujícího. Ocitne-li se Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží a
má v držení zboží ve vlastnictví Prodávajícího, je Prodávající oprávněn vstupovat bez
omezení do nemovitostí Kupujícího a požadovat zpřístupnění údajů o nakládání s tímto
zbožím, Prodávající má dále právo na vydání výnosu, který vznikl Kupujícímu v důsledku
dispozic se zbožím; to vše až do úplného zaplacení všech pohledávek Prodávajícího za
Kupujícím. Ocitne-li se Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží, je zároveň dlužník
Kupujícího povinen plnit přímo Prodávajícímu a Kupující je oprávněn požadovat do výše
svého závazku vůči Prodávajícímu úhradu od svého dlužníka pouze na účet Prodávajícího.

V.
Uplatnění nároku z odpovědnosti za vady (reklamace)
5.1.
5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.
5.10.
5.11.

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na
Kupujícího.
Práva z odpovědnosti za vady zboží lze uplatnit na skryté vady zboží, které existovaly
v okamžiku přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, a to písemnou formou ihned po jejich
zjištění, nejpozději však do 30 dnů ode dne dodání zboží Kupujícímu. Práva z odpovědnosti
za zjevné vady zboží (např. koroze), a vady v množství dodaného zboží lze uplatnit nejpozději
při převzetí zboží Kupujícím.
Reklamace uplatněné po uplynutí lhůt dle čl. 5.2. VOP nebudou Prodávajícím akceptovány a
nároky Kupujícího z vad zboží uplynutím těchto lhůt zanikají.
Prodávající nenese odpovědnost za vady zboží způsobené běžným opotřebením, nevhodným
ošetřením, neodbornou manipulací nebo úmyslným poškozením. Vady a škody vzniklé
přepravou je třeba uplatnit vůči dopravci ihned při převzetí zboží, stejně tak jako vady
v množství dodaného zboží. Vady a škody vzniklé na zboží manipulací, montáží, skladováním,
vlastní přepravou, apod., ze strany Kupujícího, nelze uplatňovat.
Prodávající předpokládá, že Kupující zná pravidla pro nakládání se zbožím a pravidla pro
ochranu zboží před poškozením, zejména korozí, daná specifičností zboží dodávaného
Prodávajícím. Nedodrží-li Kupující tato pravidla, zbavuje se tím nároků z odpovědnosti za
vady zboží, jakož i nároku na náhradu případně vzniklé škody.
Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují písemnou formou v sídle Prodávajícího, s výjimkou
vad, které musí být uplatněny nejpozději při dodání zboží, kdy tyto vady je nutné uplatnit vůči
dopravci a následně též v souladu s čl. 5.7. VOP u Prodávajícího.
Uplatnění práv z odpovědnosti za vady musí být učiněno ve lhůtách stanovených čl. 5.1. a 5.2.
VOP, a to písemnou formou spolu s doložením veškerých dokladů a fotodokumentace, ze
kterých vyplývá oprávněnost reklamace. Nebudou-li dodrženy tyto podmínky, nároky
Kupujícího z vad zboží zanikají.
Kupující je povinen reklamované zboží skladovat odděleně a v původním stavu, až do vyřízení
reklamace Prodávajícím. Bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího nesmí Kupující
se zbožím disponovat takovým způsobem, který by mohl ztížit nebo znemožnit vyřešení
reklamace a přezkoumání její oprávněnosti. V případě zpracování reklamovaného zboží
Kupujícím nároky z odpovědnosti za vady zboží zanikají.
Kupující je na výzvu Prodávajícího povinen prokazatelným způsobem doložit dodržování
pravidel pro nakládání se zbožím dle čl. 5.5. VOP.
Prodávající i Kupující nesou náklady jim vzniklé při vyřizování reklamace samostatně.
V případě uznání reklamace Prodávajícím, je Prodávající oprávněn a zároveň povinen dle
vlastní volby:
a) zjištěné a uznané vady zboží v přiměřené lhůtě na svůj náklad odstranit, nebo
b) realizovat náhradní dodávku zboží, event. dle okolností doplňující dodávku zboží, za
původně sjednaných podmínek, nebo převzít zpět zboží dodané nad rámec tolerance
stanované čl. 4.1. VOP a nepřevzaté Kupujícím, nebo
c) požadovat vrácení zboží s následným vrácením kupní ceny zboží Kupujícímu, nebo
d) přiměřeným způsobem snížit kupní cenu zboží.
VI.
Sankce

6.1.

6.2.

6.3.

Ocitne-li se Kupující v prodlení s převzetím zboží, nebo zruší-li bez zavinění Prodávajícího
objednávku, je Prodávající oprávněn požadovat vůči Kupujícímu smluvní pokutu ve výši
odpovídající kupní ceně nepřevzatého, resp. objednaného, zboží. Smluvní pokuta je splatná
do tří dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě ze strany Prodávajícího Kupujícímu.
Ocitne-li se Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny či její části, je Prodávající oprávněn
požadovat po Kupujícím vedle zákonného úroku z prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 %
denně z dlužné částky, a to za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do tří dnů ode
dne doručení výzvy k její úhradě ze strany Prodávajícího Kupujícímu.
Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu škody vzniklé
porušením povinnosti Kupujícího, ani právo Prodávajícího odstoupit od smlouvy.

VII.
Ukončení kupní smlouvy
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Kupní smlouvu je možné ukončit:
a) dohodou smluvních stran, nebo
b) odstoupením od smlouvy za podmínek stanovených v čl. 7.2. a/nebo 7.3. VOP.
Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v následujících případech:
a) Kupující se ocitne v prodlení se zaplacením zálohy kupní ceny zboží, a/nebo
b) Kupující se ocitne v prodlení s úhradou jakéhokoli splatného závazku vůči Prodávajícímu,
a/nebo
c) Pojišťovna odmítne poskytnout dostatečný pojistný limit pro pojištění pohledávek
Prodávajícího vůči Kupujícímu, a/nebo
d) vůči Kupujícímu bylo zahájeno insolvenční a/nebo exekuční řízení, a/nebo
e) Kupující se ocitl v prodlení s převzetím zboží, a/nebo
f) Kupující porušil kupní smlouvu (jejíž součástí jsou i tyto VOP) jiným způsobem a přes
písemnou výzvu Prodávajícího k nápravě nenapravil toto porušení ani v dodatečné přiměřené
lhůtě uvedené ve výzvě, a/nebo
g) vyšší moc dle čl. VIII. VOP trvá déle než tři měsíce.
Odstoupení od kupní smlouvy musí být provedeno písemně. Odstoupením od smlouvy není
dotčen nárok Prodávajícího na náhradu vzniklé škody, nárok na úhradu smluvní pokuty, nárok
na úhradu úroku z prodlení, jakož ani nárok na náhradu vzniklých nákladů.
Dojde-li k ukončení kupní smlouvy, ať již dohodou nebo odstoupením od smlouvy, jsou
smluvní strany povinny provést vypořádání svých vzájemných závazků a pohledávek ve lhůtě
30 dnů ode dne zániku smlouvy.
VIII.
Odpovědnost za škodu, vyšší moc

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Prodávající má nárok na náhradu škody vzniklé porušením povinností Kupujícího vyplývajících
z kupní smlouvy, a to i vedle nároku na smluvní pokutu, úroku z prodlení, jakož vedle práva
odstoupit od kupní smlouvy.
Je-li prodlení s plněním Prodávajícího nebo Kupujícího způsobeno nepředvídatelnými a/nebo
neodvratnými okolnostmi mimořádné povahy, které nebylo možné v době uzavření kupní
smlouvy předpokládat, a kterým se nedalo zabránit, vyhnout, ani je překonat (ve VOP také jen
„vyšší moc“), smluvní strana není po dobu trvání vyšší moci v prodlení se splněním svého
závazku a neodpovídá za škodu vzniklou porušením povinnosti v důsledku vyšší moci.
Smluvní strana, která se ocitla v důsledku vyšší moci v prodlení, je povinna písemně
informovat druhou smluvní stranu o existenci vyšší moci obratem, nejpozději však do tří dnů
od okamžiku, kdy se o existenci vyšší moci dozví. Nesplní-li tuto povinnost, pohlíží se na ni,
jako by nebyla vyšší moci postižena, a odpovídá tak za škodu a plnění povinností ze smlouvy
v plném rozsahu.
Dojde-li k řádnému oznámení existence vyšší moci dle čl. 8.3. VOP, prodlužuje se vyšší mocí
postižené straně lhůta pro plnění o dobu trvání vyšší moci.
IX.
Ochrana osobních údajů

9.1.

9.2.

Kupující uzavřením smlouvy uděluje výslovný souhlas Prodávajícímu jako správci osobních
údajů k tomu, aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, shromažďoval, zpracovával, uchovával a užíval osobní údaje Kupujícího, a
to zejména název, sídlo, IČ a DIČ, a to za účelem plnění smlouvy, vyřízení nároků Kupujícího
z odpovědnosti za vady, užití v účetních evidencích a systémech Prodávajícího a za účelem
plnění povinností Prodávajícího vyplývajících z právních předpisů vůči orgánům státní správy
a souvisejících s prodejem zboží Kupujícímu, jakož i pro využití v rámci marketingových akcí
Prodávajícího a informování Kupujícího o nových produktech Prodávajícího.
Kupující souhlasí s tím, aby s údaji dle čl. 9.1. VOP Prodávající disponoval v rozsahu zde
uvedeném od odeslání objednávky Kupujícím a po uzavření Smlouvy po dobu trvání práv
Kupujícího z odpovědnosti za vady, a po dobu nutnou k archivaci daňových dokladů dle platné
právní úpravy, a to způsobem automatizovaného (elektronického) či manuálního zpracování
dat vlastními zaměstnanci.

9.3.

9.4.

9.5.
9.6.

9.7.

Osobní údaje budou předávány třetímu subjektu, a to výlučně výrobci, mateřské firmě
Prodávajícího (Kroneisl-Stahlhandelsgesselschaft m.b.H., A-4030 Linz-AUSTRIA, Wiener str.
322) a dopravci za účelem zajištění výroby a dodání požadovaného zboží.
Kupující bere na vědomí, že:
může svůj souhlas kdykoliv odvolat a že takové odvolání je možné ve vztahu k
Prodávajícímu učinit pouze písemnou formou, zasláním na adresu sídla
Prodávajícího;
může požádat Prodávajícího o informaci o zpracování osobních údajů týkajících se
jeho osoby ve smyslu § 12 odst. 2 Zákona o ochranně osobních údajů;
Prodávající může požadovat za poskytnutí takové informace přiměřenou úhradu,
Kupující má právo na opravu poskytnutých osobních údajů,
že v případě zjištění nebo domněnky Kupujícího, že Prodávající provádí zpracování
jeho osobních údajů v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejm. jsou-li
osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat
Prodávajícího o vysvětlení, nebo po něm požadovat odstranění takto vzniklého stavu,
zejm. blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, s tím, že
se Kupující může s takovým podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se
sídlem v Praze buď přímo, nebo až v případě, že Prodávající jeho žádosti nevyhoví,
osobní údaje Kupující není povinen poskytnout, a tudíž je Prodávajícímu tímto
poskytuje pro zpracování dobrovolně.
Kupující bere na vědomí, že ve smyslu § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů osobní
údaje Kupujícího nutné k uzavření Smlouvy je možné zpracovávat bez jeho souhlasu.
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s
nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů.
Kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004
Sb., ve znění pozdějších předpisů, Prodávajícím na adresu jeho elektronické pošty.
X.
Společná a závěrečná ustanovení

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Kupní smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanským zákoníkem, v platném a účinném znění, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
Veškeré spory mezi smluvními stranami vznikající ze smluv mezi nimi budou řešeny pokud
možno nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo do třiceti (30) dnů od prvého
oznámení sporné záležitosti druhé smluvní straně, budou spory vyřešeny českými soudy dle
hmotného a procesního práva České republiky, přičemž smluvní strany sjednávají ve smyslu
ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, místní příslušnost Okresního
soudu v Karlových Varech pro veškeré spory, pro jejichž projednání je v prvním stupni věcně
příslušný okresní soud, a místní příslušnost Krajského soudu v Plzni pro všechny spory, pro
jejichž projednání je v prvním stupni věcně příslušný krajský soud.
Smluvní strany se zavazují vzájemně se včas a řádně informovat o všech podstatných
skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění dle smlouvy a vyvinout potřebnou součinnost
k jejímu plnění.
V případě, že některé ustanovení smlouvy nebo VOP se – ať už vzhledem k platnému
právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám – ukáže neplatným, neúčinným, zdánlivým
nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení touto
skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného
obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému
účelu dohody, nebo – není-li takového ustanovení obecně závazného právního předpisu –
způsob řešení vyplývající z obchodních zvyklostí. Ustanovení smlouvy, vč. VOP, jsou
oddělitelná. Pokud bude kterékoli ustanovení smlouvy vč. VOP shledáno zcela nebo zčásti
neplatné, neúčinné či zdánlivým, platnost a účinnost zbývající části takového ustanovení a
ostatních ustanovení smlouvy vč. VOP tím není dotčena.
Obsah smlouvy lze měnit pouze v písemné formě s tím, že takové právní jednání smluvních
stran musí být vyjádřeno v listinné podobě s podpisy všech smluvních stran na téže listině,
zpravidla formou řádně číslovaných a datovaných dodatků k této Dohodě. Jakákoli jiná forma
pro změny obsahu tohoto právního jednání není přípustná. Jakákoliv změna v jiné než
písemné formě bude neplatná, a to bez ohledu na to, zda bylo dle takové změny plněno či
nikoliv, přičemž smluvní strany budou moci takovou neplatnost kdykoliv namítat (smluvní
strany vylučují aplikaci § 582 odst. 2 občanského zákoníku). Tímto není dotčen čl. 1.3. VOP.

10.6.

Kupující není oprávněn postoupit jakékoli své pohledávky vůči Prodávajícímu na třetí osobu
bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.
10.7. Smluvní strany považují veškeré informace, skutečnosti, údaje apod., které souvisejí s touto
dohodou, za důvěrné údaje a zavazují se o nich zachovat mlčenlivost a chránit je ve smyslu
zákona č. 89/2012 Sb., a to i po zániku smluvního vztahu.
10.8. Tyto VOP jsou k dispozici vč. podpisu statutárního orgánu Prodávajícího na webových
stránkách Prodávajícího - https://kroneisl-stahl.com/ V případě výslovné písemné žádosti
Kupujícího budou VOP zaslány Kupujícímu též formou emailu, předány osobně nebo zaslány
poštou.
10.9. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 9.5.2016.
V Karlových Varech dne 6.5.2016

Ing. Václav Hájek,
jednatel společnosti
Kroneisl-Stahl spol. s r.o.

